7.ársþing Kraftlyftingasambands Íslands var haldið í húsakynnum ÍSÍ
26.febrúar 2017 og hófst kl. 14.00. Þinginu var frestað um klukkustund frá
auglýstum tíma vegna veðurs.
Áður en gengið var til þingstarfa kvaddi Borghildur Erlingsdóttir, formaður
sambandsins, sér hljóðs.
Hún tilkynnti að stjórnin hefði ákveðið að sæma Helga Haukssyni,
alþjóðadómara, gullmerki Kraftlyftingasambandsins nr 2 fyrir ómetanleg störf í
þágu íþróttarinnar undanfarin ár og áratugi, en Helgi hlaut fyrst dómararéttindi
1998. Hún lýsti störfum hans í stuttu máli, en þau felast í dómgæslu innanlands
og utan, menntun dómara, þýðingu og uppfærslu á lögum og reglum,
nefndarstörfum og margt fleira. Hún sagði að framlag Helga hefði verið
ómetanlegt í uppbyggingu kraftlyftingaíþróttarinnar á Íslandi. Helgi tók við,
þakkaði fyrir þennan óvænta heiður og sagði frá ýmsu sem hafði komið fyrir á
ferlinum, þingheimi til skemmtunnar. Fundarmenn fögnuðu Helga með löngu
lófataki.
Borghildur afhenti síðan viðurkenningar til stigahæstu liða ársins 2016, í
kvennaflokki Gróttu og í karlaflokki KFA.
Hún nefndi svo þá einstaklinga sem hafa unnið til verðlauna á alþjóðamótum
2016 í opnum flokki og yngri, en þau voru
Fanney Hauksdóttir, Júlian J K Jóhannsson, Aron Ingi Gautason, Dagfinnur Ari
Normann, Óskar Helgi Ingvason, Inga María Henningsdottir, Þorbergur
Guðmundsson, Guðfinnur Snær Magnusson, Fríða Björk Einarsdottir, Viktor Ben
Gestsson, Viktor Samúelsson, Kara Gautadóttir og Karl Anton Löve.
Fundarmenn fögnuðu þessum árangri með lófataki.
Svo hófst þinghaldið.
1. Þingsetning og staðfesting lögmæti þingsins
Borghildur bauð alla velkomna og setti þingið.
Hún lýsti yfir lögmæti þingsins, en til þess var boðað á heimasíðu
sambandsins KRAFT.is þ. 12.janúar sl.
2. Kosning þriggja manna í kjörbréfanefnd.
Gerð var tillaga um að María Guðsteinsdóttir, Ása Ólafsdóttir og Róbert
Kjaran yrði í kjörbréfanefnd og var hún samþykkt.
3. Kosning þingforseta og varaþingforseta.
Gerð var tillaga um Jóhann Tómas Sigurðsson sem þingforseta og Ásu
Ólafsdóttur sem varaþingforseta. Tillagan var samþykkt og tók Jóhann
Tómas við fundarstjórn úr hendi Borghildar.
4. Kosning þingritara og varaþingritara.
Gerð var tillaga um Gry Ek Gunnarsson sem þingritara og Maríu
Guðsteinsdóttur til vara. Tillagan var samþykkt.
5. Þinggerð síðasta árs lögð fram.
Þinggerðin hefur legið frammi á heimasíðu KRA undir liðnum
fundargerðir í heilt ár og var ekki talin ástæða til að leggja hana fram á
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þinginu.
6. Ávörp gesta.
Enginn kvaddi sér hljóðs undir þessum lið, en Borghildur flutti kveðju frá
Sigríði Jónsdóttur ritara ÍSÍ. Hún komst ekki á þingið vegna veðurs en
óskaði f.h. framkvæmdaráðs ÍSÍ sambandinu til hamingju með glæsilegt
starf og góðan árangur sem eftir er tekið.
7. Álit kjörbréfanefndar lagt fram og samþykkt.
Kjörbréf voru send til 70 fulltrúa frá 20 félögum og 13
héraðssamböndum/íþróttabandalögum.
Lögð voru fram kjörbréf fyrir 23 fulltrúa frá 10 aðilum. Tveir þeirra voru
veðurtepptir og komust ekki á þingið og voru því 21 atkvæði í salnum.
Fulltrúar Stjörnunnar mættu á þingið að loknum lið 11.
Róbert lagði fram álitið og var það samþykkt.
Kraftlyftingadeild Ármanns: Þórunn Lilja Vilbergsdóttir og Jón Einarsson.
Kraftlyftingadeild Gróttu: Ingimundur Björgvinsson, Erla K.
Kristjánsdóttir, (Viktor Ben Gestsson, mætti ekki vegna veðurs).
Kraftlyftingafélag Akraness: Lára Bogey Finnbogadóttir, Arnar Harðarson
ÍA: Einar Örn Guðnason.
KFA: Hulda B. Waage og Grétar Skúli Gunnarsson.
KFR: Jóhann Tómas Lýðsson, Ari Kárason, Laufey Kristjánsdóttir og
(Hulda Elsa Björgvinsdóttir, mætti ekki vegna veðurs).
Kraftlyftingadeild Breiðabliks: Halldór Eyþórsson, Helgi Hauksson,
Auðunn Jónsson og Guðfinnur Snær Magnússon.
KFD Kormáks: Aðalsteinn Guðmundsson, Kristín Ólafsdóttir,
Massi: Sturla Ólafsson
Kraftlyftingadeild Stjörnunnar: Dagfinnur Ari Normann og Gunnar
Gylfason.
8. Kosning þriggja manna í fjárhagsnefnd, laganefnd og allsherjarnefnd
þingsins.
Tillaga var gerð um Þórunn Vilbergsdóttir, Ármanni, Grétar Skúla
Gunnarsson, KFA og Erlu Kristínu Árnadóttur, Grótta, í fjárhagsnefnd.
Gerð var tillaga um Helga Hauksson, Sturla Ólafsson og Ásu Ólafsdóttur í
laganefnd og þau Halldór Eyþórsson, Lára Bogey Finnbogadóttir og Grétar
Skúla Gunnarsson í allsherjarnefnd. Tillögurnar voru samþykktar með
lófataki.
9. Lögð fram skýrsla fráfarandi stjórnar
Borghildur Erlingsdóttir formaður KRA flutti skýrsluna.
Hún er aðgengileg í heild sinni á heimasíðu sambandsins.
http://kraft.is/um-kraft-2/skyrslur/
Borghildur lauk máli sínu á þakklæti til stjórnar og starfsmanna
sambandsins á árinu, Maríu Guðsteinsdóttur og Grétar Hrafnssonar, og
hamingjuóskum til afreksmanna. Hún sagði það forréttindi að hafa fengið
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að starfa með svo góðu fólki, en Borghildur lýkur starfi sem formaður á
þessu þingi.
10. Lagður fram endurskoðaður ársreikningur KRAFT.
Alex Orrason, gjaldkeri sambandsins, komst ekki á þingið vegna veðurs og
fylgdi Borghildur þessu máli úr hlaði í fjarveru hans. Reikningar eru
aðgengilegir á heimasíðu sambandsins.
Rekstrartekjur: 14 238 375 ISK
Rekstrargjöld: 13 667 754 ISK
Hagnaður ársins eftir fjármagnsliði: 572 329 ISK
Skuldir og eigið fé: 4 613 872 ISK
11. Umræður um reikningar og skýrslu stjórnar og reikninga bornir
undir atkvæði.
Skýrslan og reikningarnir voru ræddir, bornir undir atkvæði og samþykkt
með öllum greiddum atkvæðum.
Hér var gert hlé á þingstörfum og veitingar bornir fram.
12. Fjárhagsáætlun KRA fyrir næsta starfsár.
Borghildur fylgdi þessu úr hlaði í fjarveru gjaldkera. Gert er ráð fyrir
15.000.000 ISK í tekjum og tekjuafgang upp á 300 000 ISK
13. Lagabreytingar.
Engar tillögur hafa borist.
14. Aðrar tillögur og önnur mál sem borist hafa stjórn KRAFT tekin til
umræðu.
- Afreksstefna KRA 2016 – 2020 kynnt.
Gry og Ása fylgdi þessu máli úr hlaði, en ekki vannst tími til að leggja
stefnuna fyrir þingið 2016. Farið var yfir helstu breytingar og markmið.
Stefnan verður aðgengileg á heimasiðu sambandsins að loknu
prófarkalestri.
- Tillögur frá KFA
Grétar Skúli Gunnarsson óskaði eftir umræðu um eftirfarandi mál:
- Hvort Ísland ætti að leggja til við þing IPF að gerðar verða breytingar á
þyngdarflokkum kvenna.
- Hvort Ísland ætti að leggja til við þing IPF að konum yrði leyft að keppa
án T-bola í réttstöðulyftu og sömu reglur látnir gilda fyrir bæði kyn
- Hvort hægt væri að leyfa notkun sérsaumaða ólympískar
lyftingasingletta á innanlandsmótum
- hvort taka eigi upp skráningu íslandsmeta á opnum mótum hérlendis
Töluverðar umræður urðu um þessi mál og rök voru færð bæði með og á
móti.
Þingið samþykkti einróma að vísa þau öll til stjórnar til frekari
umfjöllunnar.
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15. Álit þingnefnda og tillögur og atkvæðagreiðslur um þær
Engin mál bárust þingnefndum til umfjöllunnar.
16. Ákveða þátttökugjöld í Íslands-og bikarmótum næsta
keppnistímabils.
Lögð var fram tillaga stjórnar um óbreytt gjöld, 6500 ISK fyrir
þríþrautarmót og 5000 ISK fyrir mót í stakri grein.
Sturla Ólafsson lagði fram breytingartillögu þar sem kveðið er á um að
1000 ISK af hverju gjaldi skuli renna til sambandsins og eyrnamerkjast
landsliðsverkefni, sérstaklega til að styrkja ungum keppendum sem ekki
njóta styrkja annarsstaðar frá.
Tillagan var borin upp og samþykkt gegnt einu atkvæði KFA.
17. Önnur mál.
Gry Ek Gunnarsson bað um orðið og beindi orðum sínum til Borghildar
Erlingsdóttur, Ásu Ólafsdóttur og Kára Rafn Karlssonar sem nú hætta
stjórnarstörfum. Hún lýsti miklu þakklæti fyrir hönd sambandsins, en lika
persónulega fyrir góð kynni og gott samstarf. Hún sagðist vona að svo
öflugir starfskraftar gæti áfram nýst sambandinu með einum eða öðrum
hætti.
Ingimundur Björgvinsson spurði um skipulag dómaramála, en ákveðið
hefur verið að gera tilraun með að raða dómara á mót fyrirfram.
Gry svaraði því til að stjórnin ætlar að gera þessa tilraun en á eftir að
koma henni í framkvæmd. Töluverðar umræður urðu um hvernig það yrði
best gert og komu fram góðir punktar sem voru teknir niður og munu
nýtast stjórninni.
Ingimundur Björgvinsson spurði um framkvæmd og kostnað við RIG
undanfarin ár og hvort það kæmi til greina að leyfa einstökum félögum að
bjóða í þetta mót.
Gry, sem hefur verið mótsstjóri undanfarin ár, sagði að kostnaður við RIG
hefði verið töluverður en að stjórnin hefði ákveðið að leggja mikið til og
gera það veglegt. Hún sagðist sannfærð um að mótið gæti staðið undir sér
fjárhagslega. Spurningin um ákjósanlegasta fyrirkomulag við umsjón RIG
á næstu árum þarf stjórnin að svara og tillögur frá félögum verða
skoðaðar.
18. Kosning stjórnar.
15. gr. laga KRAFT hljóðar svo: Stjórn KRAFT er kosin á kraftlyftingaþingi
og hafa allir kjörnir þingfulltrúar atkvæðisrétt. Stjórnina skipa 7 aðalmenn.
Fyrst skal kjósa beinni kosningu formann til eins árs, næst skal kjósa 3
stjórnarmenn til tveggja ára.
Borghildur Erlingsdóttir gefur ekki kost á sér til áframhaldandi
formennsku, enda lá það fyrir að hún hefði tekið þetta að sér til eins árs.
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Ása Ólafsdóttir, Kári Rafn Karlsson og Gry Ek voru kosin til eins árs á þingi
2016 og ganga nú úr stjórn.
Eftir sitja í stjórn Rósa Birgisdóttir, Alex Orrason og Róbert Kjaran
Magnússon.
Þingið þarf því að kjósa formann til eins árs og þrjá stjórnarmenn til
tveggja ára.
Uppstillinganefnd KRA lagði fram eftirfarandi tillögu
Formaður til eins árs: Hulda Elsa Björgvinsdóttir
Stjórnarmenn til tveggja ára: Erla Kristín Árnadóttir, Þórunn Lilja
Vilbergsdóttir og Gry Ek.
Þingforseti kynnti stuttlega Huldu Elsu sem gefur kost á sér til
formennsku, en hún komst ekki á þingið vegna veðurs.
Engin önnur framboð bárust og var tillagan samþykkt með lófataki.
Stjórnin er því réttkjörin.
19. Kosning 2 endurskoðenda/skoðunarmanna og 2 til vara.
Gerð var tillaga um að þeir Helgi Briem Ármanni og Magnus B Þórðarson,
LFH verði aðalmenn og Borghildur Erlingsdóttir Gróttu og Gunnlaug Olsen
Massa verði til vara.
Tillagan var samþykkt einróma.
20. Kosning 3 fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ.
Gerð var tillaga um að formaður, varaformaður og gjaldkeri KRA sitji
þingið. Til vara verður ritari og aðrir stjórnarmenn. Tillagan var
samþykkt einróma.
21. Þingslit
Þingforseti þakkaði fyrir traustið sem sér hafði verið sýnt og
þingfulltrúum fyrir góðan fund. Hann skilaði svo fundinum í hendur
fráfarandi formanni, Borghildi Erlingsdóttur.
Borghildur þakkaði þingforseta fyrir hans störf og þingfulltrúum öllum
fyrir komuna, góða og ganglega umræðu og vel unnin þingstörf.
Hún ítrekaði þakkir sínar til allra fyrir samstarf og stuðning við sig í
formennsku og óskaði nýkjörinni stjórn góðs gengis.
Borghildur sleit þingið kl. 17.40.
Þingritari Gry Ek Gunnarsson
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